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W lesie rosną różne grzyby
Czy jesteś Przyjacielem
/Przyjaciółką lasu?

Las jest domem wielu zwierząt
Wyjaśnij, dlaczego w lesie wszystkie grzyby 
są ważne, nawet trujące. Dowiedz się, 

jak wygląda muchomor czerwony i narysuj go w ramce.
Uwaga! Niektórych grzybów nie wolno zbierać, 
ponieważ są trujące!
Pamiętaj! Wszystkie grzyby są ważne dla lasu!

Narysuj lub napisz, co najbardziej
zainteresowało Cię w lesie podczas
dzisiejszych zajęć z leśnikiem lub leśniczką.Połącz strzałką rysunek każdej rośliny z jej 

nazwą i rodzajem.
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GRZYBY TRUJĄCE
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Przeczytaj zasady dobrego zachowania się
w lesie. Zaznacz te, które stosujesz.

Jeśli zaznaczyłeś/zaznaczyłaś wszystkie zasady,
to jesteś Przyjacielem/Przyjaciółką lasu!
Brawo!

1. Zachowuję się cicho.

2. Śmieci wyrzucam do specjalnych
    pojemników.

3. Rośliny „zbieram”
    tylko na zdjęciach.

4. Nie niszczę grzybów.

5. Psa prowadzę
    na smyczy.

6. Biwakuję tylko
    w wyznaczonych
    miejscach.

Przy sylwetce każdego zwierzęcia wpisz 
jego nazwę. Porozmawiaj z leśnikiem

o zwierzętach, które chcesz lepiej poznać.
Dowiedz się, gdzie mieszkają, jakie zostawiają 
ślady i jakie mają zwyczaje. Następnie pomóż
im znaleźć drogę do ich leśnych domów.

Na rysunkach przedstawiono członków 
leśnych rodzin: rodziców i ich dzieci.              
Otocz poszczególne rodziny linią 
zamkniętą. Dla każdej rodziny dobierz inny 
kolor linii.
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TO JA!

GRZYBY JADALNE
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Witamy w lesie!

Miejsce na pieczątkę

Dzisiaj poznawaliśmy las
z leśniczką/leśnikiem

z Nadleśnictwa

imię leśniczki/leśnika

LEŚNICZÓWKA

Pokoloruj rysunek i wpisz nazwę nadleśnictwa, w którym odbyły się zajęcia.
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